
 

  

 ثر يف املهدي املنتظرعقيدة أهل السنة واأل

وىل، ورة يف عددها الثالث من سنتها األنقاًل عن جملة اجلامعة االسالمية يف املدينة املن 
للشيخ عبد احملسن « ملنتظرملهدي اعقيدة أهل السنة واالثر يف ا»ملخصًا حملاضرة بعنوان 

 .العباد

امته عن االمم املاضية بأخبار البد من التصديق هبا ، ( صلى اهلل عليه وآله)أخرب الرسول
، كما أخرب عن أمور مستقبلة البد من ( صلى اهلل عليه وآله)وأهنا وقعت وفق خربه

وما من شيء ( هلل عليه وآلهصلى ا)التصديق هبا ، واالعتقاد أهنا ستقع على وفق ما جاء عنه
 . ورّغبها فيه ، وما من شر إاّل حّذرها منه . يقرب إىل الّله إاّل وقد دّل االمة عليه 

عليه )مور املستقبلة اليت جتري يف آخر الزمان ، عند نزول عيسى بن مرميإن من بني األ
 اال  ، من السماء ، هو خروج رجل من أهل بيت النبوة من ولد علي بن أيب( السالم

ويقال له املهدي ، يتوىل إمرة املسلمني ، (صلى اهلل عليه وآله)يوافق امسه اسم الرسول
خلفه ، وذلك لداللة االحاديث املستفيضة عن ( عليه السالم)ويصلي عيسى بن مرمي

، اليت تلقتها االمة بالقبول ، واعتقدت موجبها إاّل من ( صلى اهلل عليه وآله)رسول الّله
 .شذ

 :مرينالكالم حول هذا املوضوع ألن وسيكو

أن االحاديث الواردة يف املهدي مل ترد يف الصحيحني على وجه التفصيل ، بل : ولاأل
جاءت جمملة ، وقد وردت يف غريمها مفسرة ملا فيهما ، فقد يظن ظان أن ذلك يقلل من 

عند  شأهنما ، وذلك خطا واضح ، فالصحيح بل احلسن يف غري الصحيحني مقبول معتمد
 . اهل احلديث 



أن بعض الكّتاب يف هذا العصر أقدم على الطعن يف االحاديث الواردة يف املهدي : الثاين 
وقد االعت على . بغري علم ، بل جهاًل أو تقليدًا الحد مل يكن من أهل العناية باحلديث 

 . صر تعليق لعبد الرمحن حممد عثمان على كتاب حتفة االحوذي ، الذي ابع أخريًا يف م

يرى الكثريون من العلماء أن »: قال يف اجلزء السادس يف باب ماجاء يف اخللفاء يف تعليقه 
كل ما ورد من أحاديث عن املهدي ، إمنا هو موضع شك ، وأهنا ال تصح عن رسول 

 . « ، بل إهنا من وضع الشيعة( صلى اهلل عليه وآله)الّله

: قارب الزمن وقصر االمل يف اجلزء املذكور وقال معلقًا بشأن املهدي يف باب ماجاء يف ت
ويرى الكثريون من العلماء الثقاة االثبات أن ما ورد يف أحاديث خاصة باملهدي ليست »

صلى اهلل عليه )إاّل من وضع الباانية والشيعة واضراهبم ، وأهنا ال تصح نسبتها اىل الرسول
 . « (وآله

فنجد حميي الدين عبد احلميد يف تعليقته  بل لقد جترأ بعضهم إىل ما هو أكثر من ذلك ،
على احلاوي للفتاوي للسيواي ، يقول يف آخر جزء يف العرف الوردي يف أخبار املهدي 

يرى بعض الباحثني أن كل ما ورد عن املهدي وعن »: من اجلزء الثاين( 611ص )
 . « الدجال من االسرائيليات

صح لنفسه أاّل يتردد يف تصديق هلذين االمرين ، ولكون الواج  على كل مسلم نا
فيما خيرب به ، رأيت أن يكون الكالم حول هذا االمر كما ( صلى اهلل عليه وآله)الرسول

 . قلت ، حتت عنوان عقيدة اهل السنة واالثر يف املهدي املنتظر 

 : ولكي نكون على علم مقدمًا بعناصر املوضوع ، أسوقها لكم فيما يلي 

صلى اهلل عليه )ابة الذين رووا أحاديث املهدي عن رسول الّلهذكر أمساء الصح: االول 
 ( . وآله

 . ذكر أمساء االئمة الذين أخرجوا االحاديث واالثار الواردة يف املهدي يف كتبهم : الثاين 



 . ذكر الذين أفردوا مسألة املهدي بالتأليف من العلماء : الثالث 

 . ي ، وحكاية كالمهم يف ذلك ذكر الذين حكوا تواتر أحاديث املهد: الرابع 

 . ذكر بعض ما ورد يف الصحيحني من االحاديث اليت هلا تعلق بشأن املهدي : اخلامس 

ذكر بعض االحاديث يف شأن املهدي الواردة يف غري الصحيحني ، مع الكالم : السادس 
 . عن أسانيد بعضها 

اعتقدوا موجبها ، وحكاية ذكر بعض العلماء الذين احتجوا بأحاديث املهدي ، و: السابع 
 . كالمهم يف ذلك 

ذكر من وقفت عليه ممن حكي عنه إنكار أحاديث املهدي ، أو التردد فيها ، مع : الثامن 
 . مناقشة كالمه باختصار 

ذكر بعض ما يظن تعارضه مع االحاديث الواردة يف املهدي ، واجلواب عن ذلك : التاسع 
 . 

 . كلمة ختامية : العاشر 

أحاديث ( صلى اهلل عليه وآله)أمساء الصحابة الذين رووا عن رسول الّله: االول 
 : املهدي 

صلى )مجلة ما وقفت عليه من أمساء الصحابة الذين رووا أحاديث املهدي عن رسول الّله
 : ستة وعشرون ، وهم ( اهلل عليه وآله

 . ـ عثمان بن عفان  6

 . ـ علي بن أيب اال   2

 . ه ـ الحة بن عبيد الّل 3



 . ـ عبد الرمحان بن عوف  4

 . ـ احلسني بن علي  5

 . ـ أم سلمة  1

 . ـ أم حبيبة  7

 . ـ عبد الّله بن عباس  8

 . ـ عبد الّله بن مسعود  9

 . ـ عبد الّله بن عمر  61

 . ـ عبد الّله بن عمرو  66

 . ـ أبو سعيد اخلدري  62

 . ـ جابر بن عبد الّله  63

 . ـ أبو هريرة  64

 . ـ أنس بن مالك  65

 . ـ عمار بن ياسر  61

 . ـ عوف بن مالك  67

 ( . صلى اهلل عليه وآله)ـ ثوبان موىل رسول الّله 68

 . ـ قرة بن إياس  69

 . ـ علي اهلاليل  21



 . ـ حذيفة بن اليمان  26

 . ـ عبد الّله بن احلارث بن جزء  22

 . ـ عوف بن مالك  23

 . ـ عمران بن حصني  24

 . بو الطفيل ـ أ 25

 . ـ جابر الصديف  21

 : أمساء االئمة الذين خّرجوا االحاديث واالثار الواردة يف املهدي يف كتبهم : الثاين 

وأحاديث املهدي خّرجها مجاعة كثريون من االئمة يف الصحاح والسنن واملعاجم 
رهجهم واملسانيد وغريها ، وقد بلغ عدد الذين وقفت على كتبهم ، واالعت على ذكر خت

 : هلا ، مثانية وثالثني ، وهم 

 . ـ أبو داود يف سننه  6

 . ـ الترمذي يف جامعه  2

 . ـ ابن ماجة يف سننه  3

ـ النسائي ، ذكره السفاريين يف لوامع االنوار البهية ، واملناوي يف فيض القدير ، وما  4
 . رأيته يف الصغرى ، ولعله يف الكربى 

 . ـ امحد يف مسنده  5

 . بن حبان يف صحيحه ـ ا 1

 . ـ احلاكم يف املستدرك  7



 . ـ أبو بكر بن أيب شيبة يف املصنف  8

 . ـ نعيم بن محاد يف كتاب الفنت  9

 . ـ احلافظ أبو نعيم يف كتاب املهدي ، ويف احللية  61

 . ـ الطرباين يف الكبري واالوسط والصغري  66

 . ـ الدارقطين يف االفراد  62

 .  معرفة الصحابة ـ البارودي يف 63

 . ـ أبو يعلى املوصلي يف مسنده  64

 . ـ البزار يف مسنده  65

 . ـ احلارث بن أيب أسامة يف مسنده  61

 . ـ اخلطي  يف تلخيص املتشابه ، ويف املتفق واملتفرق  67

 . ـ ابن عساكر يف تارخيه  68

 . ـ ابن منده يف تاريخ أصبهان  69

 . الول من احلربيات ـ أبو احلسن احلريب يف ا 21

 . ـ متام الرازي يف فوائده  26

 . ـ ابن جرير يف هتذي  االثار  22

 . ـ أبو بكر بن املقري يف معجمه  23

 . ـ أبو عمرو الداين يف سننه  24



 . ـ أبو غنم الكويف يف كتاب الفنت  25

 . ـ الديلمي يف مسند الفردوس  21

 .  ـ أبو بكر االسكاف يف فوائد االخبار 27

 . ـ أبو حسني بن املناوي يف كتاب املالحم  28

 . ـ البيهقي يف دالئل النبوة  29

 . ـ أبو عمرو املقري يف سننه  31

 . ـ ابن اجلوزي يف تارخيه  36

 . ـ حيىي بن عبد احلميد احلماين يف مسنده  32

 . ـ الروياين يف مسنده  33

 . ـ ابن سعد يف الطبقات  34

 . ـ ابن خزمية  35

 . ـ عمرو بن شرب  31

 . ـ احلسن بن سفيان  37

 . ـ أبو عوانه  38

وهؤالء االربعة ذكر السيواي يف العرف الوردي كوهنم ممن خرج أحاديث املهدي ، دون 
 . عزو التخريج إىل كتاب معني 

 : ذكر لبعض الذين ألفوا كتبًا يف شأن املهدي : الثالث 



تأليفًا (صلى اهلل عليه وآله)اديث الواردة عن نبيهموكما اعتىن علماء هذه االمة جبمع االح
وشرحًا ، كان لالحاديث املتعلقة بأمر املهدي قسطها الكبري من هذه العناية ، فمنهم من 

أدرجها ضمن املؤلفات العامة كما يف السنن واملسانيد وغريها ، ومنهم من أفردها 
امًا مبا هج  من النصح للمسلمني بالتأليف ، وكل ذلك حصل منهم محاية هلذا الدين ، وقي

 : ، فمن الذين أفردوها بالتأليف 

ولقد »: قال ابن خلدون يف مقدمة تارخيه . ـ أبو بكر بن أيب خيثمة زهري بن حرب  6
توغل أبو بكر بن أيب خيثمة على ما نقل السهيلي عنه يف مجعه لالحاديث الواردة يف 

 . « املهدي

لسيواي يف اجلامع الصغري ، وذكره يف العرف الوردي ، ـ احلافظ أبو نعيم ، ذكره ا 2
بل قد خلص السيواي االحاديث اليت مجعها أبو نعيم يف املهدي ، وجعلها ضمن كتابه 

 . العرف الوردي ، وزاد عليها فيه أحاديث وآثارًا كثرية جدًا 

مطبوع  ـ السيواي ، فقد مجع فيه جزءًا مساه العرف الوردي يف أخبار املهدي ، وهو 3
احلمد لّله وسالم على »: قال يف أوله . ضمن كتابه احلاوي للفتاوي يف اجلزء الثاين منه 

عباده الذين اصطفى ، هذا جزء مجعت فيه االحاديث واالثار الواردة يف املهدي ، خلصت 
« (ك)فيه االربعني اليت مجعها احلافظ أبو نعيم ، وزدت عليه مافات ، ورمزت عليه صورة 

 . 

حاديث واالثار اليت أوردها السيواي يف شأن املهدي تزيد على املتتني ، وفيها واال
الصحيح واحلسن والضعيف واملوضوع ، وإذا أورد احلديث الواحد أضافه إىل كل من 

أخرج أبو داود وابن ماجة والطرباين واحلاكم »: الذين خّرجوه ، فيقول مثاًل يف أحدها 
املهدي من عتريت من ولد : يقول ( صلى اهلل عليه وآله)مسعت رسول الّله: عن أم سلمة 

 . « فاامة

وقد أفردت يف ذكر »: ـ احلافظ عماد الدين بن كثرية قال يف كتابه الفنت واملالحم  4
 . « املهدي جزءًا على حدة ، ولّله احلمد واملنة



هدي املنتظر ، ـ الفقيه ابن حجر املكي ، وقد مسى مؤَلفه القول املختصر يف عالمات امل 5
ذكر ذلك الربزجني يف االشاعة ، ونقل منه ، وكذلك السفاريين يف لوامع االنوار البهية ، 

 . وغريمها 

ـ علي املتقي اهلندي صاح  كزن العمال ، فقد ألف يف شأن املهدي رسالة ذكرها  1
اة شرح الربزجني يف االشاعة ، وذكر ذلك قبله أيضًا مال علي القاري احلنفي ، يف املرق

 . املشكاة 

ـ مال علي القاري ، ومسى مؤَلفه املشرب الوردي يف مذه  املهدي ، ذكره يف  7
 . االشاعة ، ونقل مجلة كبرية منه 

ـ مرعي بن يوسف احلنبلي املتوىف سنة ثالث وثالثني بعد االلف ، ومسى مؤَلفه فوائد  8
امع االنوار البهية ، وذكره الشيخ الفكر يف ظهور املهدي املنتظر ، ذكره السفاريين يف لو

 . صديق حسن القنوجي يف كتابه االذاعة ملا كان وما يكون بني يدي الساعة ، وغريها 

( عليه السالم)ـ ومن الذين ألفوا يف شأن املهدي ، باالضافة إىل مسأليت نزول عيسى 9
التوضيح يف وخروج املسيح والدجال ، القاضي حممد بن علي الشوكاين ، ومسى مؤَلفه 

تواتر ماجاء يف املهدي املنتظر والدجال واملسيح ، ذكر ذلك صديق حسن يف االذاعة ، 
 . ونقل مجلة منه ، والشوكاين ممن ألف بشأنه ، وحكى تواتر االحاديث الواردة فيه 

. هـ  6682ـ االمري حممد بن إمساعيل الصنعاين صاح  سبل السالم ، املتوىف سنة  61
وقد مجع السيد العالمة بدر امللة املنري ، حممد بن إمساعيل »: يف االذاعة قال صديق حسن 

( صلى اهلل عليه وآله)االمري اليماين ، االحاديث القاضية خبروج املهدي ، وأنه من آل حممد
ومل يأت تعيني زمنه إاّل أنه خيرج قبل خروج »: ، مث قال « ، وأنه يظهر يف آخر الزمان

 . « الدجال

 : ذكر بعض الذين حكوا تواتر أحاديث املهدي ونقل كالمهم يف ذلك  :الرابع 



ـ احلافظ أبو احلسن حممد بن احلسني االبري السجزي صاح  كتاب مناق  الشافعي  6
قال يف حممد بن خالد اجلندي راوي . ، املتوىف سنة ثالث وستني وثالمثتة من اهلجرة 

بن خالد هذا غري معروف عند أهل  حممد»: « ال مهدي إاّل عيسى بن مرمي»: حديث 
صلى اهلل )الصناعة من أهل العلم والنقل ، وقد تواترت االخبار واستفاضت عن رسول الّله

بذكر املهدي ، وأنه من أهل بيته ، وأنه ميلك سبع سنني ، وأنه ميال االرض ( عليه وآله
ه يؤم هذه االمة خيرج فيساعده على قتل الدجال ، وأن( عليه السالم)عداًل ، وأن عيسى
 . « ويصلى عيسى خلفه

نقل ذلك عنه ابن القيم يف كتابه املنار ، وسكت عليه ، ونقله عنه أيضًا احلافظ بن حجر 
يف هتذي  التهذي  ، يف ترمجة حممد بن خالد اجلندي ، وسكت عليه ، ونقل عنه ذلك 

، ونقل عنه ( معليه السال)وسكت عليه أيضًا فتح الباري ، يف باب نزول عيسى بن مرمي
ذلك أيضًا السيواي يف آخر جزء العرف الوردي يف أخبار املهدي ، وسكت عليه ، ونقل 

ذلك عنه مرعي بن يوسف يف كتابه فوائد الفكر يف ظهور املهدي املنتظر ، كما ذكر 
 . ذلك صديق حسن يف كتابه االذاعة ملا كان وما يكون بني يدي الساعة 

 سنة ثالث بعد املتة وااللف يف كتابه االشاعة الشرا  الساعة ـ حممد الربزجني املتوىف 2
الباب الثالث يف االشرا  العظام واالمارات القريبة اليت تعقبها الساعة ، وهي »: قال . 

واعلم أن االحاديث الواردة فيه على اختالف . أيضًا كثرية ، فمنها املهدي ، وهو أوهلا 
مث الذي يف الروايات الكثرية الصحيحة الشهرية »: ال إىل أن ق« رواياهتا ال تكاد تنحصر

قد علمت أن أحاديث وجود املهدي وخروجه آخر »: إىل أن قال « أنه من ولد فاامة
من ولد فاامة ، بلغت حد التواتر ( صلى اهلل عليه وآله)الزمان ، وأنه من عترة رسول الّله

 . «املعنوي ، فال معىن النكارها

وغاية »: املذكور ، بعد االشارة إىل بعض أمور جتري يف آخر الزمان  وقال يف ختام كتابه
ما ثبت االخبار الصحيحة الكثرية الشهرية ، اليت بلغت التواتر املعنوي ، وجود االيات 
العظام اليت فيها بل أوهلا خروج املهدي ، وأنه يأيت يف آخر الزمان من ولد فاامة ميال 

  .« االرض عداًل كما ملتت ظلمًا



ـ الشيخ حممد السفاريين املتوىف سنة مثان ومثانني بعد املتة وااللف ، يف كتابه لوامع  3
الروايات ، حىت بلغت حد ( يعين املهدي)وقد كثرت خبروجه »: قال . االنوار البهية 
وأورد االحاديث يف خروج املهدي ، وأمساء بعض الصحابة الذين رووها « التواتر املعنوي

قد روي عمن ذكر من الصحابة وغري من ذكر منهم رضي الّله عنهم و»: ، مث قال 
بروايات متعددة ، وعن التابعني من بعدهم ، ما يفيد جمموعه العلم القطعي ، فاالميان 
خبروج املهدي واج  كما هو مقرر عند أهل العلم ، ومدون يف عقائد أهل السنة 

 . « واجلماعة

توىف سنة سمسني بعد املتتني وااللف ، وهو ـ القاضي حممد بن علي الشوكاين امل 4
قال يف كتابه التوضيح يف تواتر ما جاء . صاح  التفسري املشهور ، ومؤلف نيل االواار

فاالحاديث الواردة يف املهدي اليت أمكن الوقوف »: يف املهدي املنتظر والدجال واملسيح 
نجرب ، وهي متواترة بال عليها منها سمسون حديثًا فيها الصحيح واحلسن والضعيف امل

شك وال شبهة ، بل يصدق وصف املتواتر على ما هو دوهنا يف مجيع االصطالحات احملررة 
يف االصول ، وأما االثار عن الصحابة املصرحة باملهدي ، فهي كثرية جدًا ، هلا حكم 

 . « إذ ال جمال لالجتهاد يف مثل ذلك; الرفع 

فتقرر أن االحاديث الواردة يف املهدي »( : المعليه الس)وقال يف مسألة نزول املسيح
املنتظر متواترة ، واالحاديث الواردة يف الدجال متواترة ، واالحاديث الواردة يف نزول 

 . « متواترة( عليه السالم)عيسى

قال يف كتابه . ـ الشيخ صديق حسن القنوجي املتوىف سنة سبع بعد الثالمثتة وااللف  5
واالحاديث الواردة يف املهدي على »: كون بني يدي الساعة االذاعة ملا كان وما ي

اختالف رواياهتا كثرية جدًا ، تبلغ حد التواتر املعنوي ، وهي يف السنن وغريها من 
الشك أن املهدي خيرج يف آخر »: إىل أن قال « دواوين االسالم من املعاجم واملسانيد

االخبار يف الباب ، واتفق عليه مجهور  الزمان من غري تعيني شهر وال عام ، ملا تواتر من
فال معىن للري  يف أمر »: إىل أن قال « االمة خلفًا عن سلف ، إاّل من ال يعتد خبالفه



ذلك الفاامي املوعود املنتظر ، املدلول عليه باالدلة ، بل إنكار ذلك جرأة عظيمة يف 
 .  «مقابلة النصوص املستفيضة املشهورة ، البالغة اىل حد التواتر

قال . ـ الشيخ حممد بن جعفر الكتاين املتوىف سنة سمس وأربعني بعد الثالمثتة وااللف  1
عليه )وقد ذكروا أن نزول سيدنا عيسى»: يف كتابه نظم املتناثر يف احلديث املتواتر 

واحلاصل أن االحاديث الواردة يف »: مث قال « ثابت بالكتاب والسنة واالمجاع( السالم
عليه )ر متواترة ، وكذا الواردة يف الدجال ، ويف نزول سيدنا عيسى ابن مرمياملهدي املنتظ

 . «(السالم

 : ذكر بعض ما ورد يف الصحيحني من االحاديث مما له تعلق بشأن املهدي : اخلامس 

قال رسول »: ـ روي البخاري يف باب نزول عيسى بن مرمي عن أيب هريرة قال  6
 . « يف أنتم إذا نزل ابن مرمي فيكم ، وإمامكم منكم؟ ك( : صلى اهلل عليه وآله)الّله

ـ وروى مسلم يف كتاب االميان من صحيحه عن أيب هريرة مثل حديثه عن البخاري  2
« كيف أنتم إذا نزل ابن مرمي فيكم فأمكم منكم ؟»: ورواه أيضًا عن أيب هريرة بلفظ ; 

فأمكم »: ، بقوله « منكموامكم »: ، وفيه تفسري ابن أيب ذئ  راوي احلديث لقوله 
 . « (صلى اهلل عليه وآله)بكتاب ربكم تبارك وتعاىل وسنة نبيكم

ال »: يقول ( صلى اهلل عليه وآله)ـ وروى مسلم يف صحيحه عن جابر أنه مسع النيب 3
 . تزال اائفة من أميت يقاتلون على احلق ظاهرين إىل يوم القيامة 

ال إن : تعال صل لنا ، فيقول : فيقول أمريهم ( معليه السال)فيزنل عيسى ابن مرمي: قال 
 . « بعضكم على بعض أمراء تكرمة الّله هذه االمة

فهذه االحاديث اليت وردت يف الصحيحني ، وإن مل يكن فيها التصريح بلفظ املهدي ، 
وقد جاءت االحاديث يف . تدل على صفات رجل صاحل يؤم املسلمني يف ذلك الوقت 

غريها مفسرة هلذه االحاديث اليت يف الصحيحني ، ودالة على أن ذلك السنن واملسانيد و
 . والسنة يفسر بعضها بعضًا . الرجل الصاحل امسه حممد ، ويقال له املهدي 



وملا كان املقام ال يتسع اليراد الكثري من االحاديث الواردة يف غري الصحيحني ، يف شأن 
ا على إيراد بعضها ، مع الكالم على بعض املهدي ، والكالم عليها ، رأيت االقتصار هن

 . أسانيدها 

 : ذكر بعض االحاديث يف املهدي الواردة يف غري الصحيحني : السادس 

أبشركم ( : صلى اهلل عليه وآله)قال رسول الّله»: ـ عن أيب سعيد اخلدري قال  6
كما  يبعث على اختالف من الناس ، وزالزل ، فيمال االرض قسطًا وعداًل. باملهدي 

. ملتت ظلمًا وجورًا ، يرضى عنه ساكن السماء وساكن االرض ، يقسم املال صحاحًا 
صلى اهلل عليه )بالسوية ، وميال الّله قلوب أمة حممد: ما صحاحًا ؟ قال : قال له رجل 

 . ، إىل آخر احلديث « غناء ، ويسعهم عدله( وآله

 . « أيب يعلى باختصار كثري رواه أمحد بأسانيد»: قال اهليثمي يف جممع الزوائد 

، إىل « يكون يف أميت املهدي»: قال ( صلى اهلل عليه وآله)ـ عن أيب هريرة عن النيب 2
 . آخر احلديث 

 . « رواه الطرباين يف االوسط ، ورجاله ثقات»: قال اهليثمي 

ه ، وقال يف آخر«أول كتاب املهدي»: ـ عقد أبو داود يف سننه كتابًا ، قال يف أوله  3
، وجعل حتته بابًا واحدًا أورد فيه ثالثة عشر حديثًا ، وصدر هذا « آخر كتاب املهدي»: 

ال : يقول ( صلى اهلل عليه وآله)مسعت رسول الّله»: الكتاب حبديث جابر ابن مسرة قال 
 . احلديث « يزال هذا الدين قائمًا حىت يكون عليكم اثنا عشر خليفة

إن يف ذلك إشارة إىل »: رف الوردي يف أخبار املهدي قال السيواي يف آخر جزء من الع
 . « إن املهدي احد االثين عشر: ما قاله العلماء 



ـ روى أبو داود يف سننه من اريق عاصم بن أيب النجود ، عن أيب زرعة عن عبد الّله  4
لطول لو مل يبق من الدنيا إاّل يوم »: قال ( صلى اهلل عليه وآله)بن مسعود ، عن رسول الّله

 . احلديث « يواائ امسه امسي( أو من أهل بييت)الّله ذلك اليوم حىت يبعث فيه رجاًل مين 

وهذا احلديث سكت عليه أبو داود واملنذري ، وكذا ابن القيم يف هتذي  السنن وقد أشار 
إىل صحته يف املنار املنيف ، وصححه ابن تيمية يف منهاج السنة النبوية ، وقد أورده يف 

وإسناده »: السنة يف فصل احلسان ، وقال عنه االلباين يف ختريج أحاديث املشكاة  مصابيح
 . « حسن

حدثنا سهل بن متام بن بديع ، حدثنا عمران القطان عن »: ـ قال أبو داود يف سننه  5
( : صلى اهلل عليه وآله)قال رسول الّله: قتادة ، عن أيب نضرة ، عن أيب سعيد اخلدري قال

أجلى اجلبهة ، أقىن االنف ، ميال االرض قسطًا وعداًل كما ملتت جورًا وظلمًا املهدي مين 
 . « ، وميلك سبع سنني

، وأورده يف مصابيح السنة « رواه أبو داود بإسناد جيد»: قال ابن القيم يف املنار املنيف 
، ورمز « وإسناده حسن»: يف فصل احلسان ، وقال االلباين يف ختريج أحاديث املشكاة 

 . لصحته السيواي يف اجلامع الصغري 

حدثنا أمحد بن إبراهيم ، حدثنا عبد الّله بن جعفر الرقي ، »: ـ قال أبو داود يف سننه  1
حدثنا أبو املليح احلسن بن عمر عن زياد بن بيان عن علي بن نفيل عن سعيد بن املسي  

املهدي من عتريت من : يقول ( صلى اهلل عليه وآله)مسعت رسول الّله: عن أم سلمة قالت 
كنا عند أم سلمة فتذاكرنا »: ، وأخرجه ابن ماجة عن سعيد بن املسي  قال « ولد فاامة

« املهدي من ولد فاامة: يقول ( صلى اهلل عليه وآله)مسعت رسول الّله: املهدي ، فقالت 
 . 

ابيح وقد أورد هذا احلديث السيواي يف اجلامع الصغري ، ورمز لصحته ، وأورده يف مص
 . « وإسناده جيد»: السنن يف فصل احلسان ، وقال االلباين يف ختريج أحاديث املشكاة 



ذكر بعض العلماء الذين احتجوا بأحاديث املهدي واعتقدوا موجبها ، : السابع 
 : وحكاية كالمهم يف ذلك 

ي إن يف املهد»: قال احلافظ أبو جعفر العقيلي املتوىف سنة اثنتني وعشرين وثالمثتة 
قال احلافظ ابن حجر يف هتذي  التهذي  ، يف ترمجة علي بن نفيل بن . « أحاديث جيادًا
ال يتابع على حديثه يف املهدي : ذكره العقيلي يف كتابه ، وقال : قلت »: زارع النهدي 

 . « ويف املهدي أحاديث جياد من غري هذا الوجه»: قال . « ، وال يعرف إاّل به

أن االحاديث الواردة يف املهدي خمصصة  354البسيت املتوىف سنة ويرى االمام ابن حبان 
 . « ال يأيت عليكم زمان إاّل والذي بعده شر منه»: حلديث 

قال احلافظ ابن حجر يف فتح الباري ، يف الكالم على احلديث الذي رواه البخاري يف 
يأيت عليكم زمان ال : قال (صلى اهلل عليه وآله)إن رسول الّله»: صحيحه يف كتاب الفنت 

واستدل ابن حبان يف صحيحه بأن »: قال . « إاّل والذي بعده شر منه ، حىت تلقوا ربكم
ليس على عمومه باالحاديث الواردة يف املهدي ، وأنه ميال االرض عداًل [( 6)]احلديث

 . « بعد أن ملتت ظلمًا

المهدي إاّل عيسى »هـ ، بعد كالمه على تضعيف  458وقال االمام البيهقي املتوىف سنة 
 . « واالحاديث يف التنصيص على خروج املهدي أصح البتة إسنادًا»: قال « ابن مرمي

نقل ذلك عنه احلافظ ابن حجر يف هتذي  التهذي  ، يف ترمجة حممد بن خالد اجلندي ، 
، ونقله عنه أيضًا ابن القيم يف املنار املنيف « ال مهدي إاّل عيسى ابن مرمي»راوي حديث 

 .  احلديث الصحيح والضعيف يف

وقال االمام حممد بن امحد بن أيب بكر القرايب ، صاح  التفسري املشهور املتوىف سنة 
وال مهدي إاّل عيسى »هـ ، يف كتابه التذكرة يف أمور االخرة ، بعد ذكر حديث  176

تنصيص يف ال( صلى اهلل عليه وآله)إسناده ضعيف، واالحاديث عن النيب»: قال « ابن مرمي

                                                 

 



على خروج املهدي من عترته من ولد فاامة ثابتة أصح من هذا احلديث ، فاحلكم هبا 
وال مهدي إاّل عيسى ابن ( : صلى اهلل عليه وآله)حيتمل أن يكون قوله»: ، وقال « دونه

وعلى هذا جتتمع االحاديث ويرتفع »: قال . « مرمي ، أي ال مهدي كاماًل إاّل عيسى
 . « التعارض

 . عنه السيواي يف آخر جزء من العرف الوردي يف أخبار املهدي  نقل ذلك

، يف التعليق ( 4:266)يف كتابه منهاج السنة النبوية  728وقال ابن تيمية املتوىف سنة 
خيرج يف آخر الزمان »( : صلى اهلل عليه وآله)على احلديث الذي رواه ابن عمر عن النيب
 ، ميال االرض عداًل كما ملتت جورًا ، وذلك رجل من ولدي امسه كامسي ، وكنيته كنييت

إن االحاديث اليت حيتج هبا على خروج املهدي أحاديث صحيحة ، رواها »: « هو املهدي
صلى اهلل عليه )أبو داود والترمذي وأمحد وغريهم من حديث ابن مسعود وغريه ، كقوله

 يوم ، لطول الّله ذلك لو مل يبق من الدنيا إاّل: يف احلديث الذي رواه ابن مسعود (وآله
يواائ امسه امسي ، واسم أبيه اسم أيب ، ( أو من أهل بييت)اليوم حىت خيرج فيه رجل مين 

ميال االرض قسطًا وعداًل كما ملتت ظلمًا وجورًا ، ورواه الترمذي وأبو داود من رواية أم 
ق أيب سعيد ، املهدي من عتريت من ولد فاامة ، ورواه أبو داود من اري: سلمة ، وفيه 

أنه نظر إىل احلسن وقال ( رضي اهلل عنه)ميلك االرض سبع سنني ، ورواه عن علي: وفيه 
، وسيخرج من صلبه رجل ( صلى اهلل عليه وآله)إن ابين هذا سيد كما مساه رسول الّله: 

وهذه . يسمى باسم نبيكم ، يشبهه يف اخللق وال يشبهه يف اخللق ، ميال االرض قسطًا 
صلى )ث غلط فيها اوائف ، اائفة أنكروها ، واحتجوا حبديث ابن ماجة أن النيباالحادي

ال مهدي إاّل عيسى ابن مرمي ، وهذا احلديث ضعيف ، وقد اعتمد : قال ( اهلل عليه وآله
أبو حممد بن الوليد البغدادي وغريه عليه، وليس مما يعتمد عليه ، ورواه ابن ماجة عن 

رواه عن رجل من أهل اليمن يقال له حممد بن خالد  يونس عن الشافعي، والشافعي
إن الشافعي مل : اجلندي ، وهو ممن ال حيتج به ، وليس يف مسند الشافعي ، وقد قيل 

جده احلسني ، : يسمعه من اجلندي ، وإن يونس مل يسمعه من الشافعي ، واائفة قالت 



علت الكنية امسًا ، وممن سلك هذا وكنيته أبو عبد الّله ، فمعناه حممد بن أيب عبد الّله ، وج
 . « ابن الحة يف كتابه الذي مساه غاية السول يف مناق  الرسول

وقد عقد ابن القيم يف آخر كتابه املنار املنيف يف احلديث الصحيح والضعيف ، فصاًل يف 
ال مهدي إاّل عيسى »: الكالم على احاديث املهدي وخروجه، واجلمع بينها وبني حديث 

ال مهدي إاّل عيسى ابن مرمي ، فرواه ابن ماجة يف : فأما حديث »: ، قال فيه « ابن مرمي
سننه عن يوسف بن عبد االعلى عن الشافعي عن حممد بن خالد اجلندي عن أبان بن 

، وهو مما تفرد به حممد ( صلى اهلل عليه وآله)صاحل عن احلسن عن أنس بن مالك عن النيب
حممد بن : أبو احلسن حممد بن احلسني االبري يف كتاب مناق  الشافعي  قال. بن خالد 

وقد تواترت االخبار . خالد هذا غري معروف عند أهل الصناعة من أهل العلم والنقل 
بذكر املهدي ، وأنه من أهل بيته ، وأنه ( صلى اهلل عليه وآله)واستفاضت عن رسول الّله

اًل ، وأن عيسى خيرج فيساعده على قتل الدجال ، ميلك سبع سنني ، وأنه ميال االرض عد
تفرد به حممد بن خالد هذا ، : وأنه يؤم هذه االمة ويصلي عيسى خلفه ، وقال البيهقي 

هو جمهول، وقد اخُتلف عليه يف إسناده ، فروي عنه عن : وقد قال احلاكم أبو عبد الّله 
فرجع احلديث : قال ( . عليه وآلهصلى اهلل )أبان بن أيب عياش عن احلسن مرساًل عن النيب

إىل رواية حممد بن خالد ، وهو جمهول ، عن أبان بن أيب عياش ، وهو متروك ، 
كحديث عبد : قلت »: قال ابن القيم . « واالحاديث على خروج املهدي أصح إسنادًا

ل الّله لو مل يبق من الدنيا إاّل يوم ، لطو( : صلى اهلل عليه وآله)الّله بن مسعود عن النيب
يواائ امسه امسي ، واسم أبيه اسم أيب ( أو من أهل بييت)ذلك اليوم حىت يبعث رجل مين 

: رواه أبو داود والترمذي ، وقال . ، ميال االرض قسطًا وعداًل كما ملتت ظلمًا وجورًا 
ويف الباب عن علي وأيب سعيد وأم سلمة ( : يعين الترمذي)قال . حديث حسن صحيح 

 . «حسن صحيح: مث روى حديث أيب هريرة وقال وأيب هريرة ، 

ويف الباب عن حذيفة بن اليمان وأيب أمامة الباهلي وعبد الرمحان بن »: مث قال ابن القيم 
« عوف وعبد الّله بن عمرو بن العاص وثوبان وأنس بن مالك وجابر وابن عباس وغريهم



ها ، منها ماهو صحيح ، ، مث أورد عدة أحاديث رواها بنص أهل السنن واملسانيد وغري
 . ومنها ماهو ضعيف أورده لالستتناس به 

صحاح ، وحسان ، وغرائ  ، وموضوعة ، : وهذه االحاديث أربعة أقسام »: مث قال 
 . وقد اختلف الناس يف املهدي عن أربعة أقوال ، أحدها أنه املسيح ابن مرمي 

قدم ، وقد بينا حاله ، وأنه واحتج أصحاب هذا القول حبديث حممد بن خالد اجلندي املت
صلى )الن عيسى أعظم مهدي بني يدي رسول الّله; ال يصح ، ولو صح مل يكن به حجة 

( صلى اهلل عليه وآله)وبني الساعة ، وقد دلت السنة الصحيحة عن النيب( اهلل عليه وآله
 على نزوله على املنارة البيضاء شرقي دمشق ، وحكمه بكتاب الّله ، وقتله اليهود

والنصارى ، ووضعه اجلزية ، وإهالك أهل امللل يف زمانه ، فيصح أن يقال ال مهدي يف 
احلقيقة سواه ، وإن كان غريه مهديًا ، كما يقال ال علم إاّل ما نفع ، وال مال إاّل ما وقى 
وجه صاحبه ، وكما يصح أن يقال إمنا املهدي عيسى ابن مرمي ، يعين املهدي الكامل 

 . املعصوم 

 . « أنه املهدي الذي ويل من بين العباس ، وقد انتهى زمانه : ول الثاين الق

مث ذكر حديثني منهما ذكر جميء الرايات السود من قبل املشرق من جهة خراسان ، 
هذا والذي قبله لو صح مل يكن »: وأشار إىل ضعفهما ، مث قال مشريًا إىل أوهلا وثانيها 

 من بين العباس هو املهدي الذي خيرج من آخر املهدي الذي توىل[(2)]فيه دليل على
 . « الزمان ، بل هو مهدي من مجلة املهديني ، وعمر بن عبد العزيز كان مهديًا 

خيرج يف آخر ( صلى اهلل عليه وآله)القول الثالث أنه رجل من أهل بيت النيب»: مث قال 
، وأكثر االحاديث على  الزمان ، وقد امتالت االرض جورًا وظلمًا فيمالها قسطًا وعداًل

 . « هذا تدل 

                                                 

 



وأما االمامية فلهم قول رابع ، »: مث أورد بعض االحاديث يف خروج املهدي ، مث قال 
وهو أن املهدي هو حممد بن احلسن العسكري املنتظر ، من ولد احلسني بن علي ، ال من 

 . « ولد احلسن ، احلاضر يف االمصار الغائ  عن االبصار

ويتحصل مما ثبت يف االخبار عنه »: هـ  966ن السمهودي املتوىف سنة وقال أبو احلس
أنه من ولد فاامة ، يف أيب داود أنه من ولد احلسن ، والسر فيه ترك احلسن ( أي املهدي)

اخلالفة لّله شفقة على االمة ، فجعل القائم باخلالفة ـ احلق ـ عند شدة احلاجة وامتالء 
نة الّله يف عباده أنه يعطي ملن ترك شيتًا من أجله أفضل االرض ظلمًا من ولده ، وهذه س

انتهى بواسطة نقل املناوي يف فيض . « مما ترك أو ذريته ، وقد بالغ احلسن يف ترك اخلالفة
 . القدير شرح اجلامع الصغري للسيواي

هـ يف كتابه القول املختصر يف عالمات املهدي  974وقال ابن حجر املكي املتوىف سنة 
الذي يتعني اعتقاده مادلت عليه االحاديث الصحيحة من وجود املهدي املنتظر »: ظر املنت

انتهى بواسطة . « ، الذي خيرج الدجال وعيسى خلفه ، وأنه املراد حيث ُأالق املهدي
 . نقل الربزجني يف االشاعة الشرا  الساعة 

الحم حتت عنوان يف ، يف كتاب الفنت وامل( رمحه اهلل)وقال احلافظ عماد الدين بن كثري
 . « وهو أحد اخللفاء الراشدين االئمة املهديني»: ذكر املهدي الذي يكون يف آخر الزمان 

حدثنا حممد جعفر حدثنا شعبة مسعت زيدًا العمى مسعت الصديق »: وقال الترمذي 
خشينا أن يكون بعد نبينا حدث ، فسألنا نيب : الناجي حيدث عن أيب سعيد اخلدري قال 

إن يف اميت املهدي ، خيرج فيعيش سمسًا أو سبعًا أو تسعًا : فقال ( صلى اهلل عليه وآله)الّله
يا : هجيء إليه الرجل فيقول : قال . سنني : وما ذاك ؟ قال : قلنا : قال ( . زيد الشاك)

هذا حديث حسن ، وقد . فيحثي له يف ثوبه ما استطاع أن حيمله : قال . مهدي أعطين 
وأبو الصديق الناجي امسه ( . صلى اهلل عليه وآله)عن أيب سعيد عن النيب روي من غري وجه

بكر بن عمرو ، ويقال بكر بن قيس ، وهذا دليل على أن أكثر مدته تسع ، وأقلها سمس 
ويف زمانه تكون الثمار . والّله أعلم . أو سبع ، ولعله هو اخلليفة الذي حيثي املال حثيًا 



املال وافر ، والسلطان قاهر ، والدين قائم ، والعدو راغم ، كثرية ، والزروع غزيرة ، و
 . « واخلري يف أيامه دائم

حدثنا حسن بن موسى حدثنا محاد بن زيد عن جمالد عن الشعيب عن »: قال االمام أمحد 
: كنا جلوسًا عند عبد الّله بن مسعود ، وهو يقرئنا القرآن ، فقال له رجل : مسروق قال 
كم ميلك هذه االمة من ( صلى اهلل عليه وآله)ان ، هل سألتم رسول الّلهيا أبا عبد الرمح

نعم ، : ما سألين عنها أحد منذ قدمت العراق قبلك ، مث قال : خليفة ؟ قال عبد الّله 
 . « اثنا عشر كعدد نقباء بين إسرائيل: ولقد سألنا رسول الّله فقال 

صلى )مسعت النيب»: مسرة قال  وأصل احلديث ثابت يف الصحيحني من حديث جابر بن
ال يزال أمر الناس ماضيًا ما وليهم اثنا عشر رجاًل، مث تكلم : يقول ( اهلل عليه وآله

صلى اهلل عليه )بكلمة خفيت علي ، فسألت أيب ماذا قال النيب( صلى اهلل عليه وآله)النيب
بوجود اثين  وهذا لفظ مسلم ، ومعىن هذا احلديث البشارة« كلهم من قريش: قال (وآله

 . عشر خليفة صاحلًا يقيم احلق ويعدل فيهم 

وقال الشيخ عبد الرؤوف املناوي صاح  فيض القدير شرح اجلامع الصغري ، املتوىف سنة 
وأخبار املهدي كثرية شهرية ، أفردها غري واحد يف »: هـ ، يف كتابه املذكور  6132
; ال مهدي إاّل عيسى ابن مرمي : رب أخبار املهدي ال يعارضها خ»: إىل أن قال « التأليف

 . « الن املراد به ، كما قال القرايب ، ال مهدي كاماًل إاّل عيسى ابن مرمي

لن هتلك أمة أنا يف أوهلا وعيسى بن مرمي يف آخرها ، » : وقال املناوي عند حديث 
الدجال لقتل ( عليه السالم)أراد بالوسط ما قبل االخر ، الن نزوله« »واملهدي يف وسطها

يكون يف زمن املهدي ، ويصلي عيسى خلفه ، كما جاءت به االخبار ، وجزم به مجع من 
أنه بعد نزوله « منا الذي يصلي عيسى ابن مرمي خلفه»: وذكر عند حديث « االخيار

عليه )هجيء فيجد االمام املهدي يريد الصالة ، فيتأخر ليتقدم ، فيقدمه عيسى
ينايف ما   وال»: مث قال « أعظم به فضاًل وشرفًا هلذه االمةف»: قال . ويصلي خلفه (السالم

ذكر يف هذا احلديث ما اقتضاه بعض االثار ، من أن عيسى هو االمام املهدي ، وجزم به 



المكان اجلمع بأن عيسى يقتدي باملهدي أواًل ليظهر ; السعد التفتازاين ، وعلله بأفضليته 
مث بعد ذلك يقتدي املهدي به على أصل القاعدة من  أنه نزل تابعًا لنبينا حاكمًا بشرعه ،

 . « اقتداء املفضول بالفاضل

وقال الشيخ حممد السفاريين يف كتابه لوامع االنوار البهية وسوااع االسرار االثرية ، الذي 
 : « الدرة املغنية يف عقد الفرقة املرضية»شرح فيه نظمه يف العقيدة املسمى 

 فكله حق بال شطا       وما أتى بالنص من أشرا 

 حممد املهدي واملسيح      منها االمام اخلامت النصيح

منها أي من أشرا  الساعة اليت وردت هبا االخبار ، وتواترت يف مضموهنا االثار ، أي »
من العالمات العظمى ، وهي أوهلا أن يظهر االمام املقتدى بأقواله وأفعاله ، اخلامت لالئمة 

هو اخلامت للنبوة والرسالة ، فال نيب وال ( صلى اهلل عليه وآله)ا أن النيبفال امام بعده ، كم
 . « رسول بعد الفصيح اللسان ، النه من صحيح العرب أهل الفصاحة والبالغة

حممد املهدي ، هذا امسه وأشهر أوصافه ، فأما امسه فمحمد ، جاء : وقوله »: مث قال 
مد ، واسم ابيه عبد الّله ، فقد صح عن ذلك يف عدة أخبار ، ويف بعضها أن امسه حم

رواه أبو نعيم . يواائ امسه امسي ، واسم أبيه اسم أيب : أنه قال ( صلى اهلل عليه وآله)النيب
لو مل يبق من الدنيا إاّل : قال ( صلى اهلل عليه وآله)من حديث أيب هريرة ، ولفظه أن النيب

لي بييت ، يواائ امسه امسي ، واسم أبيه يوم ، لطول الّله ذلك اليوم حىت يلي رجل من أه
اسم أيب ، ميالها قسطًا وعداًل كما ملتت ظلمًا وجورًا ، وروى حنوه الترمذي وأبو داود 

 ( . رمحه اهلل)والنسائي والبيهقي وغريهم من حديث ابن مسعود

ال تذه  الدنيا حىت ميلك رجل من أهل بييت ، : ويف رواية من حديث ابن مسعود أيضًا 
أخرجه الطرباين ... واائ امسه امسي ، ميال االرض عداًل وقسطًا كما ملتت جورًا وظلمًا ي

حىت ميلك العرب رجل من أهل بييت ، : يف معجمه الصغري ، وأخرجه الترمذي ، ولفظه 
حديث حسن صحيح ، وكذلك أخرجه أبو داود يف سننه ، وروى ابن مسعود : وقال 



حممد بن عبد الّله ، ويكىن أبا عبد : ، ويف مرفوع حذيفة اسم املهدي حممد : أيضًا رفعه 
وأما »: إىل أن قال . « الّله ، ومن أمسائه امحد بن عبد الّله ، كما يف بعض الروايات

وأما »: إىل أن قال . « تسميته ووصفه باملهدي ، فقد ثبتت له هذه الصفة يف عدة أخبار
 . « (صلى اهلل عليه وآله)أهل بيت رسول الّلهكنيته فأبو عبد الّله ، وأما نسبه فإنه من 

مث إن الروايات الكثرية واالخبار الغزيرة نااقة أنه من ولد فاامة البتول ابنة النيب 
ورضي عنها وعن أوالدها الطاهرين ، وجاء يف بعض ( صلى اهلل عليه وآله)الرسول

: به القول املختصر قال ابن حجر يف كتا. االحاديث أنه من ولد العباس ، واالول أصح 
حديث غري  تفرد به : إن املهدي من ولد العباس عمي ، فقال الدارقطين : وأما ما روي 

أال : وال ينافيه خرب الرافعي عن ابن عباس مرفوعًا: قال . حممد بن الوليد موىل بين هاشم 
زمان ، ابشرك يا عم أن ذريتك االصفياء ، ومن عترتك اخللفاء ، ومنك املهدي يف آخر ال

. إن الّله فتح بنا هذا االمر ، وبذريتك خيتم . به ينشر الّله اهلدى ، ويطفئ نريان الضاللة 
فهذه االخبار كلها ال تنايف أن : مث أورد ابن حجر عدة أخبار يف هذا املعىن ، مث قال 

ث الن االحادي; من ولد فاامة الزهراء ( صلى اهلل عليه وآله)املهدي من ذرية رسول الّله
اليت فيها أن املهدي من ولدها أكثر وأصح ، بل قال بعض حفاظ االمة وأعيان االئمة ، 

مما تواتر عنه ذلك ، فال يسوغ العدول وال ( صلى اهلل عليه وآله)أن كون املهدي من ذريته
 . « االلتفات إىل غريه

االوىل يف  سمس فوائد ، تكلم على كل واحدة منها ،( رمحه اهلل)مث ذكر الشيخ السفاريين
حليته وصفته ، والثانية يف سريته ، والثالثة يف عالمات ظهوره ، والرابعة يف االشارة إىل 

بعض الفنت الواقعة قبل خروجه ، واخلامسة يف مولده وبيعته ومدة ملكه ومتعلقات ذلك ، 
ىت قد كثرت االقوال يف املهدي ، ح»: مث قال بعد االنتهاء من الكالم على الفوائد اخلمس 

قيل ال مهدي إاّل عيسى ، والصواب الذي عليه أهل احلق أن املهدي غري عيسى ، وأنه 
، وقد كثرت خبروجه الروايات حىت بلغت حد ( عليه السالم)خيرج قبل نزول عيسى

مث ذكر بعض االثار « التواتر املعنوي ، وشاع ذلك بني علماء السنة حىت ُعَد من معتقداهتم
وقد »: هدي ، وأمساء بعض الصحابة الذين رووها ، مث قال واالحاديث يف خروج امل



ذكر من الصحابة وغري من ذكر منهم رضي الّله عنهم روايات متعددة ، [( 3)]روي عما
وعن التابعني من بعدهم ما يفيد جمموعه العلم القطعي ، فاالميان خبروج املهدي واج  ، 

 . « السنة واجلماعة كما هو مقرر عند أهل العلم، ومدون يف عقائد أهل

وعشرين وثالمثتة والف ، يف   وقال الشيخ حممد بشري السهسواين اهلندي املتوىف سنة ست
وبعد انقراض قرن الصحابة أتى »: الشيخ دحالن   كتابه صيانة االنسان عن وسوسة

من السنة ،   يوعدون من احلوادث والبدع ، وكلما أحدثت بدعة رفع مثلها  ما  أمته
ظهورًا فاشيًا ، وأما بعد قرن أتباع   قرن التابعني وأتباع التابعني مل تظهر البدع ولكن يف

تغريًا فاحشًا ، وغلبت البدع ، وصارت السنة غريبة ،   التابعني فقد تغريت االحوال
الناس البدعة سنة والسنة بدعة ، وال تزال السنة يف املستقبل غريبة إاّل ما استثين من   واختذ

« إىل أن تقوم الساعة على شرار الناس(عليه السالم)، وعيسى( رضي اهلل عنه)ديزمان امله
 . 

هـ يف حاشيته املسماة عون  6329وقال الشيخ مشس احلق العظيم آبادي املتوىف سنة 
وخّرج أحاديث املهدي مجاعة من االئمة ، منهم أبو داود »: املعبود على سنن أيب داود 
واحلاكم والطرباين وأبو يعلى املوصلي ، وأسندوها إىل مجاعة  والترمذي وابن ماجة والبزاز

من الصحابة ، مثل علي وابن عباس وابن عمر والحة وعبد الّله بن مسعود وأيب هريرة 
وأنس وأيب سعيد اخلدري وأم حبيبة وأم سلمة وثوبان وقرة بن إياس وعلي اهلاليل وعبد 

 . « الء بني صحيح وحسن وضعيفالّله بن احلارث ابن جزء ، وإسناد أحاديث هؤ

: هـ يف كتابه عقيدة االسالم  6352وقال الشيخ حممد أنور شاه الكشمريي املتوىف سنة 
صلى )مسعت رسول الّله: يقول   عن جابر( عليه السالم)أخرج مسلم يف نزول عيسى»

. م القيامة يقاتلون على احلق ظاهرين إىل يو  ال تزال اائفة من أميت: يقول ( اهلل عليه وآله
تعال صّل لنا ، فيقول ال : فيقول أمريهم (صلى اهلل عليه وآله)ابن مرمي  فيزنل عيسى: قال 
املراد به أنه »  :  قال الكشمريي. « بعضكم على بعض أمراء تكرمة الّله هذه االمة  ، إن

 . « ال يؤم يف تلك الصالة ، حىت ال يتوهم أن االمة احملمدية سلبت الوالية
                                                 

 



عض الكلمات اليت وقفت عليها لبعض أهل السنة واالثر يف شأن املهدي ، هذه ب
واالحتجاج باالحاديث الواردة فيه ، وأعين بأهل السنة واالثر أهل احلديث ومن سار على 

صلى اهلل عليه )منواهلم ، ممن جعل مستنده يف االعتقاد كتاب الّله وما ثبت عن رسوله
 . يال يسميه صاحبه معقواًل ، دون االعتراض على ذلك خب( وآله

ذكر من وقفت عليه ممن حكي عنه إنكار أحاديث املهدي أو التردد يف شأنه ، : الثامن 
 : مع مناقشة كالمه باختصار

قد أكثرت من النقل عن أهل العلم يف إثبات خروج املهدي يف آخر : فإن قال قائل 
املهدي ، أو التردد يف شأنه الزمان ، فلماذا ؟ وهل وقفت على ذكر إنكار أحد خلروج 

 . على االقل ؟ 

واجلواب عن السؤال االول هو أنين أوردت بعض ما وقفت عليه من كالم أهل العلم ، 
بشأن خروج املهدي يف آخر الزمان ، لتزداد ثباتًا ويقينًا بأن اعتقاد خروجه آخر الزمان 

عنه وااللتفات إىل غريه ،  هو اجلادة املسلوكة ، ولتعلم أنه احلق الذي ال يسوغ العدول
فيه ، إذ ال ( صلى اهلل عليه وآله)وعمدة اهل العلم يف ذلك االحاديث الواردة عن الرسول

 . النه من االمور الغيبية ; جمال للرأي يف مثل هذا االمر ، بل سبيله الوحيد هو الوحي 

اضني أنكر يف امل  أما اجلواب عن السؤال الثاين ، فهو أين مل أقف على تسمية أحد
أما أحدمها فهو أبو حممد بن .   اثنني  أحاديث املهدي ، أو تردد فيها ، سوى رجلني

ذكره ابن تيمية يف منهاج السنة ، وقد مضى حكاية كالم   الوليد البغدادي ، الذي
وقال ابن « مرمي  ال مهدي إاّل عيسى ابن»تيمية عنه ، وأنه قد اعتمد على حديث   ابن

وسبق يف أثناء الكالم الذين نقلت عنهم أنه لو . « مما يعتمد عليه لضعفه وليس»: تيمية 
ومل أقف على ترمجة . بينه وبني أحاديث املهدي ممكنًا   صح هذا احلديث لكان اجلمع

 . اليب حممد املذكور 

وأما الثاين فهو عبد الرمحان بن خلدون املغريب املؤرخ املشهور، وهو الذي اشتهر بني 
وقد رجعت إىل كالمه يف مقدمة تأرخيه ، فظهر يل . تضعيفه الحاديث املهدي  الناس عنه



وعلى كل حال فإنكارها أو التردد يف التصديق مبا دلت . منه التردد ال اجلزم باالنكار 
وقد تعقبه الشيخ صديق حسن يف . عليه شذوذ عن احلق ، ونكوب عن اجلادة املطروقة 

أن املهدي خيرج يف آخر الزمان من غري تعيني لشهر  ال شك»: كتابه إالذاعة حيث قال 
وال عام ، ملا تواتر من االخبار يف الباب ، واتفق عليه مجهور االمة خلفًا عن سلف ، إاّل 

، واملنتظر   ال معىن للري  يف أمر ذلك الفاامي املوعود»: وقال « يعتد خبالفه  من ال
يف مقابلة النصوص املستفيضة   ظيمةاملدلول عليه باالدلة ، بل إنكار ذلك جرأة ع

 . « التواتر  املشهورة ، البالغة إىل حد

 : ويل مالحظات على كالم ابن خلدون أرى أن أشري إليها هنا 

أنه لو حصل التردد يف أمر املهدي من رجل له خربة باحلديث ، العترب ذلك زلاًل : االوىل 
وا من أهل االختصاص ؟ وقد احسن منه ، فكيف إذا كان من االخباريني الذين هم ليس

أما ابن خلدون فقد قفا ما »: الشيخ أمحد شاكر يف خترهجه الحاديث املسند حيث قال 
إنه هتافت يف الفصل الذي »: وقال « ليس له به علم ، واقتحم قحمًا مل يكن من رجاهلا

ابن خلدون إن »: وقال « عقده يف مقدمته للمهدي هتافتًا عجيبًا ، وغلط أغالاًا واضحة
اجلرح مقدم على التعديل ، ولو االع على أقواهلم وفقهها ما قال : مل حيسن قول احملدثني 

 .   «قال  شيتًا مما

اعلم أن يف »: صَدر ابن خلدون الفصل الذي عقده يف مقدمته للمهدي بقوله : الثانية 
ر الزمان من ظهور املشهور بني الكافة من أهل االسالم على ممر االعصار أنه البد يف آخ

رجل من أهل البيت يؤيد الدين ، ويظهر العدل ، ويتبعه املسلمون ، ويستويل على 
املمالك االسالمية ، ويسمى باملهدي ، ويكون خروج الدجال وما بعده من أشرا  

الساعة الثابتة يف الصحيح على أثره ، وأن عيسى يزنل من بعده فيقتل الدجال ، أو يزنل 
على قتله ، ويأمت باملهدي يف صالته ، وحيتجون يف هذا الشأن بأحاديث معه فيساعده 

 . « خّرجها االئمة ، وتكلم فيها املنكرون لذلك ، ورمبا عارضوها ببعض االخبار



هذه الشهادة اليت شهدها ابن خلدون ، وهي أن اعتقاد خروج املهدي هو املشهور : أقول 
صار ، أال يسعه يف ذلك ما وسع الناس على ممر بني الكافة من أهل االسالم على ممر االع

االعصار ؟ كما ذكر ابن خلدون نفسه ، وهل ذلك إاّل شذوذ بعد معرفة أن الكافة على 
خالفه ؟ وهل هؤالء الكافة اتفقوا على اخلطأ ؟ واالمر ليس اجتهاديًا ، وإمنا هو غييب ال 

، والدليل ( صلى اهلل عليه وآله)هيسوغ الحد إثباته إاّل بدليل من كتاب الّله أو سنة نبي
 . معهم وهم أهل االختصاص 

وحنن االن نذكر هنا االحاديث الواردة يف هذا »: أنه قال قبل إيراد االحاديث : الثالثة 
فهذه مجلة االحاديث اليت خّرجها االئمة يف شأن املهدي »: وقال يف هنايتها « الشأن

وما أورده أهل احلديث من »: بعد ذلك  وقال يف موضع آخر« وخروجه يف آخر الزمان
 . « أخبار املهدي قد استوفينا مجيعه مببلغ ااقتنا

إنه قد فاته الشيء الكثري ، يتضح ذلك بالرجوع إىل ما أثبته السيواي يف العرف : وأقول 
الوردي يف أخبار املهدي عن االئمة ، بل إن مما فاته احلديث الذي ذكره ابن القيم يف املنار 

، وتقدم ذكره بسنده وحاصل « إسناده جيد»: نيف عن احلارث بن أيب أسامة ، وقال امل
 . ما قيل يف رجاله 

أن ابن خلدون نفسه قد اعترف بسالمة بعض أحاديث املهدي من النقد ، حيث : الرابعة 
: قال بعد إيراد االحاديث اليت خّرجها االئمة يف شأن املهدي وخروجه آخر الزمان 

 . « أيت مل خيلص منها من النقد إاّل القليلوهي كما ر»

إن القليل الذي يسلم من النقد يكفي لالحتجاج به ، ويكون الكثري الذي مل : وأقول 
يسلم عاضدًا له ومقويًا ، على أنه قد سلم الشيء الكثري كما تقدم ذلك يف حكاية كالم 

فيها سمسني حديثًا  إن»: القاضي حممد بن علي الشوكاين ، الذي حكى تواترها وقال 
مث إنه يف آخر البحث ذكر ما يفيد تردده يف أمر « فيها الصحيح واحلسن والضعيف املنجرب

 . املهدي ، وذلك يفيد عدم ثبات رأيه ، لكونه تكلم فيه مبا ليس باختصاصه 



هذه بعض املالحظات على كالم ابن خلدون يف شأن املهدي ، وسأستويف الكالم فيها مع 
خرى عليه ، يف الرسالة اليت أنا بصدد تأليفها يف هذا املوضوع ، إن شاء الّله مالحظات أ

 . تعاىل 

ذكر بعض ما قد يظن تعارضه مع االحاديث الواردة يف املهدي ، مع اجلواب : التاسع 
 : عن ذلك 

ال مهدي إاّل عيسى »ـ تقدم يف أثناء كالم االئمة الذين حكيت كالمهم ، أن حديث  6
لضعفه ، والمكان ; ال يتعارض مع االحاديث الصحيحة الواردة يف املهدي « ابن مرمي

، ( عليه السالم)اجلمع بينها لو صح ، بأن يكون معناه ال مهدي كاماًل إاّل عيسى ابن مرمي
 . وذلك ينفي أن يكون غريه مهديًا ، كاملهدي الذي دلت عليه االحاديث 

ه بنصرة الدين ، وامتالء االرض يف زمانه ـ إن ما دلت عليه أحاديث املهدي من قيام 2
من العدل ، ال ينافيه وجود الدجال وأتباعه يف زمانه ، ومعاداهتم للمسلمني ، وكذا االدلة 
الدالة على بقاء االشرار مع االخيار ، حىت خترج الريح اللينة اليت تقبض روح كل مؤمن 

الن املراد مما جاء ; م عليهم الساعة ومؤمنة ، وال يبقى بعد ذلك إاّل شرار اخللق الذين تقو
يف أحاديث املهدي كثرة اخلري ، وقوة أهل االسالم ، وحصول الغلبة هلم ، وقهرهم 
صلى )لغريهم ، وهذا ال ينفي وجود أشرار مغمورين يف زمانه ، كما أننا نعتقد أن الرسول

رض يف زماهنم من وخلفاءه قد ملؤوا االرض عداًل ، وكان مع ذلك يف اال(اهلل عليه وآله
 (. قل فلّله احلجة البالغة فلو شاء هلداكم أمجعني)أعدائهم الكثري 

ـ إّن ما دلت عليه أحاديث املهدي من امتالء االرض ظلمًا وجورًا قبل خروجه ال  3
أخرب يف ( صلى اهلل عليه وآله)يدل على خلو االرض من أهل اخلري قبل زمانه ، فالرسول

تزال اائفة من أمته على احلق ظاهرين حىت يأيت أمر الّله ، ومنها أحاديث صحيحة بأنه ال 
ال تزال »: يقول ( صلى اهلل عليه وآله)احلديث الذي رواه مسلم عن جابر أنه مسع النيب

فيزنل عيسى ابن مرمي : قال . اائفة من أميت يقاتلون على احلق ظاهرين إىل يوم القيامة 
ال ، إن بعضكم على بعض أمراء تكرمة الّله هذه : قول تعال صّل لنا ، في: فيقول أمريهم 



وهذه االحاديث وأحاديث املهدي تدل على أن احلق مستمر ال ينقطع ، لكنه يف « االمة
صلى اهلل عليه )بعض االزمان تكون الهله الغلبة وحيصل له االنتشار ، كما يف زمن الرسول

بعض االزمان يضعف أهل احلق  ، وكما يف زمن املهدي وعيسى ابن مرمي ، ويف( وآله
أما أن احلق يتالشى ويضمحل ، فهذا ما مل يكن فيما مضى منذ زمن . ويتضاءل انتشاره 

، وال يكون يف املستقبل حىت خروج الريح اليت تقبض روح ( صلى اهلل عليه وآله)الرسول
عليه ، كل مؤمن ومؤمنة ، كما أخرب بذلك الذي ال ينطق عن اهلوى صلوات الّله وسالمه 
فما من زمن يف املاضي إاّل وقد هّيأ الّله هلذا الدين من يقوم به ، ويف هذا الزمن الذي 

تكال  أعداء االسالم عليه ، وغزي بابنائه املنتسبني إليه أعظم من غزوه بأعدائه ، مل ختل 
 . االرض من إقامة شعائر الدين االسالمي 

 : كلمة ختامية : العاشر 

الكثرية ، اليت أّلف فيها مؤلفون ، وحكى تواترها مجاعة ، واعتقد إن أحاديث املهدي 
موجبها أهل السنة واجلماعة وغريهم ، تدل على حقيقة ثابتة بال شك ، وأن أحاديث 
املهدي على كثرهتا وتعدد ارقها ، وإثباهتا يف دواوين أهل السنة ، يصع  كثريًا القول 

أو مكابر ، أو من مل ميعن النظر يف ارقها  بأنه ال حقيقة ملقتضاها ، إاّل على جاهل
والتصديق هبا داخل يف االميان . وأسانيدها ، ومل يقف على كالم أهل العلم املعتد هبم فيها 

( صلى اهلل عليه وآله)الن من االميان به; ( صلى اهلل عليه وآله)بأن حممدًا هو رسول الّله
* أمل :)  الذي امتدح الّله املؤمنني به بقوله تصديقه فيما أخرب به ، وداخل يف االميان بالغي

وداخل يف االميان ( الذين يؤمنون بالغي *   ذلك الكتاب ال ري  فيه هدًى للمتقني
 : فإن سبيل علم اخللق مبا قدره الّله أمران ; بالقدر 

وقوع الشيء ، فكل ما كان ووقع علمنا أن الّله قد شاءه ، النه ال يكون وال : أحدمها 
 . يكن   إاّل ما شاءه الّله ، وما شاء الّله كان و ما مل يشأ مل يقع

االخبار بالشيء املاضي الذي وقع ، وبالشيء املستقبل قبل وقوعه من الذي ال : الثاين 
، فكل ما ثبت إخباره به من االخبار يف املاضي ، ( صلى اهلل عليه وآله)ينطق عن اهلوى



، وكل ما ثبت إخباره عنه مما يقع يف ( هلل عليه وآلهصلى ا)علمنا بأنه كان على وفق خربه
( صلى اهلل عليه وآله)املستقبل ، نعلم بأن الّله قد شاءه ، وأنه البد أن يقع على وفق خربه

يف آخر الزمان ، وإخباره خبروج (عليه السالم)بزنول عيسى( صلى اهلل عليه وآله)كإخباره
خبار ، فإنكار أحاديث املهدي أو التردد يف املهدي ، وخبروج الدجال، وغري ذلك من اال

  . نسأل الّله السالمة والعافية والثبات على احلق حىت املمات . شأنه أمر خطري 
 

 
 . ، اخل على أن احلديث: هكذا، والصحيح أن يقول[( 6)]
   . «التحرير»
لو صّحا مل يكن فيهما دليل على أن : ... هكذا، والصحيح أن تكون العبارة[( 2)]

 . املهدي، اخل
   « التحرير»
 . عمن: هكذا، والصحيح[( 3)]
   « التحرير»

  

 

                                                 

 

 

 


